
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من الشفعة إلى نهاٌة الوقف الدرس السادس عشر:

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، والحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد وعلى آله وأصحابه 

األعمال  فما حكم اإلجارة على بباب اإلجارةٌتعلق  عن ماالدرس السابق تكلمنا فً ومن اهتدى بهداه، 

؟ عال علٌها أو الرزق من بٌت المال. ولكن هل ٌجوز الج  التً ٌشترط أن ٌكون فاعلها مسلًما؟ ال ٌجوز

 .ال ٌصح   ،امسلمً ا صحٌحً فاعله لكً ٌكون عمل ٌشترط أن ٌكون  عقد اإلٌجار على ال ٌصح   إًذا ٌجوز،

ٌُسم ى ٌضً أخذنا أ عوض مما ذكرنا  وبؽٌرمسابقات التً تجوز بعوض فقط فما هً ال ،بالمسابقاتا ما 

 .امهاإلبل والخٌل والس أحسنت،؟ فً المذهب تفصٌله

ا بؽٌر حق حق ؼٌره قهرً  هو اإلستٌبلء على الؽصبؾ ٌتعر -فً األسبوع الماضً  الغصبفً ذكرنا 

هً األموال التً األموال بؽٌر حق كالمكوس و ما ٌؤخد من الشٌخ منصور فً هذا الحد   وذكرنا ما ذكره

لمسلم الزكاة ٌكفً ا .رحمه هللا قول شٌخ اإلسبلم ود المسلمٌن وهتجارة المسلم وإقامته فً ببل خذ علىتؤ

وشٌخ  ،مةإقامته فً دٌار المسلمٌن فهذا من المكوس المحر   ا أخذ مقابل علىالواجبة فً تجارته أم  

ه فً المقابل ٌجٌز التعزٌر بأخذ المال مثل لكن   ،المظالم المشتركةسمها اله رسالة م هذا واإلسبلم ٌحر  

لكن جعل علٌها ؼرامة مور ٌجوز أن تُ ٌجوز التعزٌر بأخذ المال كهذه األه  قط  اإلشارات ٌقول أن  مثبًل 

التً هذه المكوس ى جواز ه ال ٌرموال لكن  عندنا ال ٌجوز. فشٌخ اإلسبلم ٌرى التعزٌر بأخذ األ المذهب

 ا. ل إقامتهم وتجارتهم فً ببلدهم أٌضً المسلمٌن مقاب علىتؤخذ 

الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ االنبٌاء والمرسلٌن نبٌنا محمد وعلى آله وصحابته 

وتثبت ، فصل"أجمعٌن أما بعد، اللهم  اؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن، ٌقول المؤلؾ ؼفر هللا لنا وله: 

رط وض مالً بما استقر علٌه العقد. وشُ فً حصة شرٌكه المنتقلة لؽٌره بع  لك ا لمسلم تام الم  عة فورً ف  الشُ 

، وزرعا، ال ثمرة راس وبناء تبعً . وٌدخل ؼ  سمتهاا من أرض تجب ق  شاعً قص مُ تقدم ملك شفٌ  وكون ش  

بعنً  أو قال لمشتر  ، اوأخذ جمٌ  مبٌ ، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثبلثً 

وإن مات . ا بعضهم أخذ باقٌهم الكل أو تركه، فإن عفأو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، لحنًأو صا

بائ  بالبٌ   . ولو أقر  ملًء أخذ ملًء به وؼٌره بكفٌل . وإن كان الثمن مؤجبًل شفٌ  قبل طلب بطلت

 ".ثبتت وأنكر مشتر  

ص قفً إستحقاق الشرٌك إنتزاع ش عالشروأما فً  ،ف  وهو الزوجبإسكان الفاء مأخوذة من الش   ْفعةالش  

؟ ذكر لنا صورة الشفعة أو كٌؾ تكون؟ من ٌه بعوض مالً. وما هً صورة الشفعةنتقل إلٌا شرٌكه مما

شاع مُ لك  لكن المُ  لكل منهم النصؾ مثبًل لؾ متر مثبًل أو بشراء أ رث مثبًل إثنان فً أرض باأن ٌشترك 

خر فلشرٌكه آحدهما نصٌبه لشخص أفٌبٌ   ،ر مجهول العٌنقدالا هو معلوم دائمً شاع هو كما ذكرنا والمُ 

أن ٌطلب هذا الشخص من هذا األجنبً وٌشترٌه بنفس  ىبمعن ،ألرض أن ٌشف  لهذا األجنبًالذي فً ا

 كه. ا من الشارع والشارع هو الذي مل  كه قهرً وٌتمل   ،شتراه به من شرٌكهاالثمن الذي 

ما لم  فً كل   فعةالشُ بهللا علٌه وسلم  ىالنبً صل ىقض" قالحدٌث جابر رضً هللا عنه  واألصل فٌه

نا فً المذهب ال ذا قسمت األرض لهذا النصؾ ولهذا النصؾ لٌس فٌها شفعة. لذلك عندإقسم" ٌعنً ٌُ 

هللا  ىصل النبً ى. قضاألرض مقسومه بٌنك وبٌن جارك فاإلٌجار لٌس له شفعة ألن   ،شفعة فً اإلٌجار



ٌُقسم، فً كل   الشفعةبعلٌه وسلم   ىرواه البخاري وحك ،ذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فبل شفعةإف ما 

 بن المنذر اإلجماع علٌه.ا

 "تام الملك" ،المسلم ىا الكافر ال تثبت له الشفعة علم  أ "وتثبت الشفعة بمسلم: "ٌقول المؤلؾ رحمة هللا

بعوض مالً فٌما غٌره فً حصة شرٌكه المنتقلة ل" ،أي له تمام التصرؾ فً ملكه من بٌ  وؼٌره

ما،  القٌد األول أن هوسنذكر انمالً، هنا قٌدالشخص إلى اآلخر بعوض نتقل هذا ا "ستقر علٌه العقدا

جعل  شرٌك ،اٌكون صداقً كأن لو انتقل بعوض ؼٌر مالً ف هذا العوض مالً عوض وأن ٌكونٌنتقل ب

ن أشترط ٌُ ا إذً  ،الشخص وتأخذ هذاة أة فلٌس لك أن تشف  لهذه المرأمرالا داقً ص   الذي له هذا الشخص

ا ستقر علٌه العقد قدرً ان ٌكون بمثل الثمن الذي ى أبمعن "بما استقر علٌه العقد" ،ٌكون بعوض مالً

 ا. وجنسً 

  :وقال الشروطأخذ فً ذكر  ثم  

   فً ثنان مثبًل افإذا اشترك  ،ملك المشتري ىشترط أن ٌتقدم ملك الشفٌ  علٌُ  ،لك شفٌعرط تقدم م  ش 

رض م  بعض فبل ٌشف  شترٌا هذه األاو أ إرًثارض آلت لهما ا كأن تكون هذه األرض واحدة معً أ

خر. أي ال ٌأتً الشرٌك هذا وٌقول أرٌد أن حدهما سابق لآلأال ٌوجد  خر ألن  اآل ىا علمهأحد

شرٌك لل فإن  خر آشخص لكن لو باع أحدهما شخصه ل. شتري النصؾ الذي عندك لٌس له ذلكأ

هذا هو  .جنبًملكه على ملك هذا األ وهذا الشرٌك الثانً سابق ،جنبًٌشف  لؽٌره األ الثانً أن

 ول. الشرط األ

 ًوالقسمة  ،"رض تجب قسمتهاأمن  -س ٌعنً ؼٌر مفر   -ا شاع  ص م  قوكون ش  " :قال :الشرط الثان

اء. فهذه وهذه تأتً فً كتاب القض ،قسمة إجبار وقسمة تراض   :قسمٌن ىً المذهب تنقسم إلعندنا ف

ٌها تجب فٌها القسمة واألرض التً تجب قسمتها هً التً ال تكون فالشفعة تجب فً األرض التً 

 ةئاأما األرض م ،هذه تجب قسمتها -ؾ متر كلها جرداء لأضرر أو رد عوض كأن تكون أرض 

كون بد أن ت الأرض ال تجب قسمتها  هفٌها نخٌل فهذ ىخرجهة منها فٌها بئر والجهة األ متر وفً

شترط أن تكون ٌُ  فهذه ًءخر شصل رد عوض وسٌدف  أحدهما لآلسٌحه إذا قسمنا ألن   فٌها تراض  

س فٌها ضرر وال رد عوض كأن رض التً لٌرض التً تثبت فٌها الشفعة فهً األبالتراضً. أما األ

أرض تجب  هئة نخلة متفرقة فٌها بالتساوي فهذارض كلها فٌها مأو تكون أ جرداءرض أتكون 

لعٌن لك النصؾ ولً شاع ٌعنً ؼٌر مفرس معلوم القدر مجهول اص مُ قا كون الش  إذً  متها.قس

لو  ، ال تثبت الشفعة فً البناء مثبًل، فً الدور،رضأالشفعة بغٌر  ثبتال ت - النصؾ من أرض

صفه فلٌس له أن ٌشف  علٌك وباع ن ؾأنت النصؾ وله النصنسان فً عمارة إنت وأشتركت ا

خر آنت وألو اشتركت  ،راسالشفعة فً الؽ   تثبتا ال ن تكون فً األراضً. وأٌضً أوبد  ال ةفالشفع

فقط فً  تثبتالشفعة  ن  ن تشف  ألألٌس لك نصٌبه، نخلة مشتركة فباع شرٌكك ئة ا ممثبًل فً نخٌل 

 األرض. 

أرض ه، "من أن ٌشف  لجارز كالجار لٌس له المفر   فلذلك ،زؼٌر مفر   "ص مشاعقوكون ش  : "قال

أرض التً لٌس فً قسمتها تكون فً  التًقسمة هً الوقسمة التراضً كما ذكرنا  "ب قسمتهاتج

تكون عن طرٌق التراضً  أن القسمةوال بد كذلك فبل شفعة فٌها  ن كانإف ،ضرر وال رد عوض

 وهذه ستأتً فً كتاب القضاء.



وفً الذي بعته لؤلجنبً  فً نصٌبك الشفٌ الؽراس والبناء لو شف   "اتبع   وٌدخل غراس وبناء  : "قال

شرٌك  كأن لو كنت أما استقبلاًل  ،اه ٌدخل فً الشفعة تبعً و بناء فإن  أ ؼراسبعته هذا النصٌب الذي 

 وٌدخل غراس: "قال ،الشفعة وباع أحدكما نصٌبه فبلدار  -لشخص فً ؼراس أو بناء مستقل 

ظاهر ثمر وفٌها  -ٌها أشجار وفلو باع شرٌكك النصٌب الذي عنده  "ا ال ثمرة وال زرعتبع   وبناء

 -ال ٌدخل ؟ هل ٌدخل هذا فً الشفعةوأنت أخذت بالشفعة فً هذا النصٌب الذي فٌه ثمر ظاهر 

شرٌكك الذي باعك الثمر والزرع ٌكون له أصبًل فبل تدخل فً  -أصبًل البائ  الذي باعه ٌملك 

 الشفعة.

 و الشفٌ  هذا جمٌ  المبٌ  ال ٌأخذ أ الشرٌكٌأخذ ن أشترط ٌُ  ،وأخذ جمٌع المبٌع :الشرط الثالث

ن ٌأخذ أما إفو كقسط شهري فنقول ال ال ٌجوز أال بعضه إن اشتري أستطٌ  أن ٌقول ال أبعضه ك

 ن ٌتركه كله.أو أجمٌ  المبٌ  

 عتهشفإن  ف هاأٌامب لٌالثالث  هنظارإالثمن بعد  بعضعجز عن وإن أراد أخذ البعض أو : "قال

أو صالحنً ٌدل قوله بعنً  ن  أل شفعته تسقط ن  إفصالحنً قال له و أعنً بقال المشتري و أ ،تسقط

فً الصلح  هٌستشٌر المشتري فً البٌ  وٌستشٌرنه أو ،عن هذا العقد الذي حصل ه راض  ن  أعلى 

ٌ ن من ذلك أن هشفعته تسقط  فلذلكبهذا العقد الذي حصل  ه راض  ن  أ ىمعه فهذا ٌدل عل  لٌس وٌتب

شخص  هأخبر "بهعدل فكذ   هخبرأأو " جنبً.أحصل من شرٌكه لشخص  يالذ البٌ هذا متضرر من 

 ن  أ كفاسق مثبًل  شخص لٌس عداًل  هخبرأذا إا م  أ ،شفعته تسقط ن  إبه فباع نصٌبه وكذ   هشرٌك ن  أب

ذا كان هذا إ "ن عفا بعضهمإف" .سقطت :ن شفعته ال تسقط. قالإنصٌبه ولم ٌصدقه فشرٌكه قد باع 

شخاص وباع أحدهم نصٌبه أن واحد كأن تكون أرض فٌها ثبلثة ف  فٌه أكثر مص المبٌ  ٌشقالش  

و أص ٌأخذ الباقً كله قالش   حدهما عن الشفعة فً هذاأن عفا إلشرٌكان المتبقٌان لهما الشفعة ففا

 ٌتركه.

  شرٌكه  أن  ن ٌسم  بأ منذالفور  ىعل، ٌطلب الشفعة وقت علمه الفور ىن ٌطلبها علأ :الشرط الراب

المشتري  إلىكان المشتري م  الشفٌ  فً نفس البلد فٌذهب الشفٌ   إذاجب االو ،ٌطلبمباشرة  باع

ص فً ملك قش  ٌدخل هذا ال عندنا فً المذهب مجرد الطلب، نا أطالب بالشفعةأوٌطلب الشفعة وٌقول 

ر الطلبذا إو ،ذا دف  الثمن تم العقدإدف  الثمن ف ىموقوؾ عل هذا لكن مباشرة، الشفٌ  ، علم بالبٌ  أخ 

ر الطلب ب  .تسقط شفعتهن إؽٌر عذر فوأخ 

 تعرٌؾ الوهذا تكلمنا عنه فً كبلم المؤلؾ ب ،ن ٌنتقل عن الشرٌك بعوض مالًأ :الشرط الخامس- 

ط ولم فر   -، ذهب ولم ٌطالب شفعة" قبل طلب الن مات شفٌع قبل طلبإو" :قال مالً.عوض ب

، اات الشفٌ  بعد الطلب ال تسقط وٌدخل الورثة قهرً ن مإو ،ال تورث عنه شفعته تسقط ن  إفلب اٌط

قص قهًرا على الوفاء بالثمن به،  قادرٌعنً  "لًءمخذ أ ن كان مؤجال  إو: "قال ثم  . ٌرثون هذا الش 

ل  ىذا كان هذا المشتري اشترإ ،بنفس الكٌفٌة أخذه الشفٌ  الملًء قص من الشرٌك بثمن مؤج  هذا الش 

ل بشرط أن ٌكون ملًٌئا قادًرا على الوفاء. "فالشفٌ  أًٌضا ٌأخذ هذا الش    ٌعنً - وغٌرهقص بثمن مؤج 

لٌشترط  نأبد  ال "،بكفٌل ملًء -المعسر الذي عنده ثمن  ن أٌشترط أو الثمن علٌه السعر  حتى ٌؤج 

ر حضر ن لم ٌُ إف لًء،شخص م هٌكفل ن إعلٌه الثمن ف وٌحل   ،ته تسقطعشفن إفالكفٌل هذا المعس 

 ".ثبتت الشفعة للشرٌك نكر مشتر  أ  ببٌ  وائب قر  أولو : "عته. ثم قالال تسقط شفإ  ون ٌدفأطاع تاس

 ً:الشروط بسرعة ه



 لك المشتري. م   ىلك الشفٌ  لرقبة العقار علم مُ تقد  : الشرط األول -

رض تجب قسمتها لٌست بناء وال أؼٌر مفرز من ٌعنً ا شاعً ص مُ قن ٌكون الش  أالشرط الثانً:  -

 ؼراس.

 بٌ .مأن ٌأخذ الشفٌ  جمٌ  ال: لثالثالشرط ا -

  فبل تسقط شفعته.ذا علم بعد سنة مثبًل إف وقت علمه،الفور  ىالشرط الراب : أن ٌطلبها عل -

نت أن انتقل بؽٌر عوض كأن تشترك إف ،: أن ٌنتقل من الشرٌك بعوض مالًالشرط الخامس -

تشف  لهذا الشرٌك  ٌس لك أنفلخر آٌهب نصٌبه لشخص  رٌكمتر وهذا الش لؾأرض أوشخص فً 

 ن تشف . أفلٌس لك  بعوض ؼٌر مالً كان ٌجعله صدقة أو كذلك لو انتقل ،عوضنتقل بؽٌر األنه 

 وٌسن  : قالن ٌحفظه بؽٌر عوض. م   ىالمدفوع إلهً المال  دٌعةووال "بول ودٌعةق   وٌسن  " :قال ،فصل

ه ثقة ن  أأي ٌعلم  ،األمانة هٌعلم من نفس نلم :لكن قال ٌقبل الودٌعةأن  ٌسن   ،عقبول الودٌعة بالنسبة للمود  

 له قبول الودٌعة. هكرا ؼٌر الثقة هذا ٌُ حفظ الودٌعة أم   ىدر علقا

 ،الذي تحفظ فٌه األشٌاء حسب العرؾهو المكان  ؟ما هو الحرز "مثلها وٌلزم ٌحفظها فً حرز: "قال

ن أ ذهًبا أو فضة هل من الحفظ مثبًل ن كان إف ،فً المكان الذي تحفظ فٌه عادة ن ٌحفظ الودٌعةأ هٌلزم

مكانه فً  إن مالٌس مكانه  ال ؟؟ هل هذا مكان لحفظ الذهب والنقودو فً السٌارةأ هٌجعله فً المجلس عند

  .و فً البنك مثبًل أ ،الصنادٌق المؽلقة

ٌ  إو" ٌ ن الح رز  - نه ربهان ع ٌ   منأمًنا قل أفً مكان  أحرزها "بدونه احرزهأف -ع  هنالمكان الذي ع

ٌ  إذا ا ذً إ .ٌضمننه إصاحبها وتلفت بعد ذلك ف ٌ  ع حرزً ن المود  ع ٌ  بل ن عٌنه ا فبل ٌتع فٌجوز ن جنسه ٌتع

ٌ  الودٌعة فً ما عٌنه المود   أي ٌحفظ -ها ن ٌحفظأع للمود   ن أوكذلك ٌجوز  ،نه المودعع وفً مثل ما ع

ٌ  منً أكثر أٌحفظها فً حرز  ى " لوىوتعد  أو : "قال ع.المود   هنا مما ع  ا فلبسهودعته ثوبً أ ٌعنً ،الودٌ  تعد 

السوق ولم  إلىوذهبت أمانة ذا أعطاك شخص خمسمائة لاير إ . مثبًل اٌكون ضامنً ه و دراهم فأنفقها فإن  أ

ال ٌجوز فهو محرم  --ا الحكم أم ،اتكون ضامنً  حٌنئذالبٌ  فإنك مقابل هذا تجد فً جٌبك ؼٌرها فدفعتها 

ال توجد عندك إال هذه  ،ألوقاؾ كالمساجد مثبًل هذه النقود لو كانت رٌم واشتد التح، ن تفعل ذلكألك 

ط فً الحفظ،  "طفر   أو" هذا حرام وال ٌجوز.وتنفقها للمساجد موال األ والتعدي قلنا هو فعل ما ال فر 

ماتت من  ىحت قط  الودٌ  علؾ الدابة عنها - عنها أو قطع علف دابة والتفرٌط ترك ما ٌجب. ،ٌجوز

م أع المود   ؟من تكون ىالودٌعة عل ىلكن النفقة عل .ٌضمنه بؽٌر قوله أي بؽٌر قول المالك فإن   ،الجوع

ع صاحبها ىعل تجبالنفقة األصل ؟ عالمود    .المود 

ٌ   "ربهاإلى ع فً ردها وٌقبل قول المود  : "قال ال ٌقبل إن ه عل فن كان بجُ إف ،علذا كان بؽٌر جُ إما د هذا مق

ٌ  إ الرد  عالمود   ىادع لو "ال وارثه" " ٌعنً إلى ؼٌر رب ها بإذن رب ها،ذنهإو غٌره بأها رب إلى" ،ةنال بب

ٌُقبلن  إع فورثة المود  إلى  ٌ  إ هقول ه ال   قولقبل فبل ٌُ منه مالكها وقد مات أستانما إو وهتمنألم ٌ مهن  أل ةنال بب

ع فً تلفها ا ٌقبل قول المود  أٌضً ، ةنٌ  بال بإعل ال ٌقبل ع ولو كان بؽٌر جُ لمود  ورثة ا إلىردها فً  عالمود  

ٌ   هها تلفت عنده فٌقبل قولأن   ىذا ادعإ طوعدم تفرٌط" ،ةنبب ع فر  ع أن  المود  ع والمود   " لو اختلؾ م  المود 

" أًٌضا إذا مٌن. أنه ألع نه ٌقبل قول المود  إتلفت ف ىهذه الودٌعة حتحفظ فً   قالعدم التعدي  ىادع"وتعدٍّ

ع،  وال وأنفقت هذه الودٌعةاستخدمت هذه األم ٌُقبل قول المود  ذن ً اإلع فوكذلك ٌقبل قول المود  فإنذه 

 فإنه نأخذ قول الودٌ .ع نكر المود  أدفعها لفبلن فأع أذنت لً أن ذا قال المود  إف



 موهاودفعت رمن البُ   آصخر فً عشرة آك مشترك م  ن  أ ىبمعن "او موزون  أ مكٌال   اثنانأودع  وإنقال: "

مشتركٌن فً عشرة أرطال  ،و نحاسأحدٌد   دفعتما مثبًل أو موزونً  آص ،شخص ٌحفظ هذه العشرة  إلى

ٌقبل القسمة، الودٌعة تقبل القسمة  -" قسمٌ  " ،م هذه العشرة أرطال لشخص ٌحفظهافعتودمثبًل من الحدٌد 

ه الودٌعة من ما أرٌد أن أسترد  هذقال  "متناعها فطلب أحدهما نصٌبة لغٌبة شرٌك أو، "بدون ضرر

ع، " ع الطالب  "لٌهإم سل  المود  ٌجب علٌه  -ا والتسلٌم هنا حكمه وجوبً  طلبه،نصٌبه الذي ٌسل م هذا المود 

ذا إف ذا كانت فً أمور ال تقبل القسمة كسٌارة مثبًل إا ً األشٌاء التً تقبل القسمة أم  لكن هذا ف ،أن ٌسلمه

 ن السٌارة ال تقسم.ن تعطٌه ألأز ٌرٌد السٌارة فبل ٌجو امهحدأ ىتأو لتحفظها عطاك اثنٌن سٌارة مثبًل أ

له أن ٌخاصم، إذا ُؼصبت  "المطالبة بهاإن غصبت العٌن ب ومرتهن ومستأجر ع ومضارمود  ول: "قال

مضارب والمرتهن والمستأجر ع والود  لمحكمة وٌطالب بها المفً ان ٌشتكً أله ُسرقت،  -العٌن منه 

هذا من ضرورٌات  ن  ع ألالمود   ىهذا واجب عل ن  أالحقٌقة احة وفً باإل ىٌدل عل المصن ؾ وتعبٌر

ع هذا كما قال الشٌخ منصور فً لمود  و، تطالب بها ، أن ك إذا ُؼبت منك العٌن ٌجب علٌك أنالحفظ

ذا إالمودع  ىعلواجب  -، هذا واجب علٌه واجب وهووقال النجدي  هلزمٌ بأن الفروعر فً وعب   االقناع

 ن ٌطالب بها.أن منه العٌ ُؼصبت

 وات إحٌاء الم   فً فصل

ا حٌا ومن أ: "قال ال روح فٌه ا م هووات بفتح المٌم الم   "معصوم ملكواختصاصات كة عن فمنأرض 

لك فهً األرض المنفكة عن االختصاصات وم   االصطبلحا فً وأم   ،رض ال مالك لها كما فً القاموسأو

حد ٌختص بنف  أعن االختصاصات أي ال ٌوجد  ،خ عثمانعنً الخالٌة كما قال الشٌوالمنفكة ت - معصوم

 هذه األرض وال ٌوجد أحد ٌملك هذه األرض. 

، هناك ذكرناه عن الشٌخ عثمان؟ ما هو االختصاص، فناها فً دروس سابقةعر   صاصاتواالخت

عثمان فها الشٌخ عر   ،ٌبعٌها وال تقبل معاوضة، النسان التً ٌنتف  بها اإلٌعنً األشٌاء  -اختصاصات 

ن ٌدههو ما ٌستحق  : االختصاصوقال بول فٌه م  عدم ق   ،حد مزاحمتهأعلٌه االنتفاع به وال ٌملك  م 

 نتأف ،نتأالدار هذا من االختصاص تنتف  به مام أناء الذي االختصاص مثل الف  التمول والمعارضة. 

فً األسواق  مرلً األكذلك من االختصاصات االقطاعات التً ٌقطعها و ،كباالنتفاع به من ؼٌر ىولأ

ن تنتف  أن تبٌ  هذا المكان لك ألٌس لك  اختصاص، - متار فبٌ  فٌها هذا مختص  أٌقول لفبلن لك خمسة 

 ن تبٌعة. ألكن لٌس لك  ،فٌه بالبٌ  فقط

هذا لم  ،حجارةأتى إلى أرض خمسمائة متر ووض   -، من أحاط حجارة على أرض  --وات كذلك الم  

 كن ال ٌملكها واالختصاصات كثٌرة.ل ،بها من ؼٌره ىولأها هو ما هو مختص بنفعن  إو ءً حٌاإٌحٌها لٌس 

ا أرضً  امن أحٌقال "هللا علٌه وسلم  ىصل أن  النبًحدٌث جابر رضً هللا عنه  واتواألصل فً إحٌاء الم  

 .مٌتة فهً له" رواه الترمزي

ذا فعلها المحًٌ ملك إل افعأهناك ٌعنً  المؤل ؾ ذكرهاكما سٌأمور بخمسة حٌاء ٌحصل واإل" ومن أحٌا"

ل كها، إ "عن االختصاصات وملك معصوم - لٌةاأرض خ ٌعنً -منفكة " ،هذه األرض حٌاها بأحد أذا م 

حٌاء والتً ال تقبل األراضً التً تقبل اإل ن  ونقول أ. ٌملكهاخٌنئذ نه إذكرها فٌالتً سالخمسة األمور 

 :قسامأثالثة  إلىتنقسم حٌاء اإل



 ولالقسم األ :  ٌ ملك هذه األراضً ال تُ  إن  فوال وارث لها أًٌضا، ا ولو كان مٌتً  ،علم لها مالكما 

هذه األرض تملك  ن  إمان له فأك ؼٌر معصوم وهو الكافر الذي ال ا كان المالذإال إ ،حٌاءاإلب

 .اإلحٌاءب

 لكن ال نعلم  لكجرى علٌه الم   - عمارة فً ذلك المكان ،ثارآوجود ب لكعلٌه م   ىما جر: الثانً النوع

 اكلهم وماتو االقدٌمة التً هجرها أهلها وبادو ىثر االن كالقرآٌعنً المالك لٌس له  ،نله مالك اآل

 .حٌاءملك باإلن فهذه تُ ال نعلم لها مالك اآل - اجمٌعً 

 كالصحراي الموجودة  ،ثر عمارةأ فٌهعلٌه ملك وال ٌوجد  لم ٌجر  ما  :من األراضً النوع الثالث

 حٌاء. ملك باإلهذه تُ ، راسثر زرع وال ؼ  أ هاثر بناء وال ٌوجد فٌأٌوجد فٌها ال ن اآل

  ٌ ٌُشترط إذن ولً األمر، فمن أحٌا هذه من  ؟ٌاءفً اإلحمر شترط إذن ولً األهل  المذهب عندنا أن ه ال 

  فهً له ٌملكها وٌتصرؾ فٌها. ةا مٌترضً أ احٌأمن  ،وجل وهبها للمسلمٌن هللا عز -الشارع 

ملك ال ٌُ  ت عرفة والحرم كلهاوم  وهً  ،علٌها ملك لم ٌجر  ى إذا حت، ملك باإلحٌاءوات ال ت  م   هناك

بما حٌاء. كذلك باإل فٌه  ىرق وفناء البلد والمكان الذي ترعبمصالحه كالطوتعلق  البلد ةمن عام قر 

ملك ال تُ  ىالموت فن مد - مقابرالكذلك  ،حٌاءملك باإللتً ال تُ فهذه من االختصاصات ا ،هل البلدأدواب 

 حٌاء. باإل

؟ ملكم ال تُ أحٌاء ملك باإلتُ  هل ،نوة كأرض الشام ومصر والعراقتحت ع  ما رأٌكم فً األراضً التً فُ 

 حٌاء وهذا من الؽرائب. ملك باإلها تُ ن  هنا أٌقولون الحنابلة  ن  أوالؽرٌب  ،موقوفة هً

 ،خراجالوٌخرج  هحمد كان ٌمسح دارأمام اإل كرناذكما ؟ اهل ٌدف  خراجً مثبًل ا فً مصر نسان بنً بٌتً إ

 كان ما الدور لٌس لها خراج سواءً أفقط الزراعٌة  - التً ُتزرعاألراضً  ىالخراج عل ن  ما ٌدف ، أل

ن المسلمٌن مقابل إقامته فً بلده فهذا مخذ ؤالتً تاآلن نقول المكوس فلٌس لها خراج.  او كافرً أ امسلمً 

نسان اإل ىذا بنإم والعراق امصر والش - المسلمٌن ىموقوفة علالنت األراضً ذا كاإ ،محرم أشد تحرٌم

فهذه من باب  ،راضً التً لٌست موقوفةخرج خراج لبٌت المال فكٌؾ باألأن ٌا ال ٌجب علٌه فٌها بٌتً 

 رضهم. أقامتهم فً إ ىوال ٌجوز أخذ المكوس عل - ه ال ٌجب علٌهن  أ ىولأ

ا لؤلرض وٌملكها؟ً و الذم  أسان المسلم ناإلأو  المحًٌ ذا فعلهاإألمور التً ما هً ا ًٌ خمسة  ٌُعتبر محٌ

 : أمور

  و ألٌس حجارة ولكن جدار من الخشب   إحاطتها بحائط منٌٌعنً  ،وٌحصل بحوزها :: قالأواًل

ال  ٌعنً وٌملك هذا ٌعتبر محًٌ لفٌن متر مثبًل أا رضً أأحاط  –حاطها أذا إف ،حجارةو الأ الطابوق

ذا أحاط إنسان فاإل ،لكوجل وهبنا هذا المُ  هللا عز، ن ملكرض هو اآلو ٌزع فً األأٌبنً  نأٌشترط 

ا ًٌ ه ٌكون محٌإن  فالمحاطة ن ٌأتً لهذه األرض أو سور ٌمن  من هو خارج السور أاألرض بجدار 

 فهً ملك له. لم ٌفعل فٌها شًء لو  ىٌبنٌها ٌزرع فٌها حت :وٌتصرؾ فٌها كٌفما شاء ،وٌملكها

 أجرٌت ماء  ،نت تكون محًٌ لهذه األرضأفً أي مكان فذا أجرٌت ماء إف ،جراء ماءإو أ: لثانًا

ا ال لؾ متر زرعً ألكن لو زرعت فً  ،محًٌ لهذه األرضنك تكون إأجرٌت فٌها ماء فلؾ متر أفً 

؟ ور فً األرض ثم زرع فهل ٌملكهاذمطار فوض  البتٌنا فً ببلد تزرع باألأ ذاإف ا،تكون محًٌٌ 

نت أجرٌت أال بالماء وإالزرع ال ٌكون  ن  أل؟ ملك لماذالكن عندنا هنا تُ  ،علزرملك باألرض ال تُ ا

 .و بئرأالماء سواء من نهر جراء إما بن  إنت ملكت ال بالزرع وأفالزرع  إلىالماء 



 ذهب وتسحب نت تُ أٌمتن  فٌها الزرع ف هرض ملٌئة بالمٌاأٌعنً  ،أو قطع ماء ال تزرع معه :الثالث

فقط بإبعاد الماء وجعلها صالحة  ،ت بهذا تجعلها صالحة للزراعةأنن األرض فوتبعدها عه ذه المٌاه

 ا لها.نك تحًٌ هذه المساحة وتكون مالكً إف ،للزراعة تكون محًٌ

  : ك هذه نك تملإف ،هذا شرط -مائها إلى أي مكان ووصلت  ا فًذا حفرت بئرً إف ،بئر حفرالراب

و عادٌة وهً أذا كانت البئر قدٌمة إ جانبا من كل راعً ذ؟ خمسٌن ترلكن كم تملك بالم ،األرض

أي ا حولها راعً ذخمسٌن نت تملك أدت حفرها فجد   ن ثم  نت اآلأتٌت أمت وطُ  ا ثم  المحفورة سابقً 

أي راع ذخمس وعشرٌن الجدٌدة تملك نصفها  ا البئرأم  . حول البئر اخمس وعشرون مترً ا تقرٌبً 

 نت تملكه.أا حول هذا البئر ا اثنً عشر مترً تقرٌبً 

 نت تملك هذه أمائة متر مائتٌن متر ف ،ذا ؼرست شجر فً أي مكانإف ،غرس شجر فٌها: أو الخامس

 ىالمد ،ؼصاناأل د  لك؟ م  نك تملك لكن ما مقدار المُ إفلو ؼرست شجرة واحدة فً البر ف ،ضاألر

 .هتحتها كله تملك انصؼلٌه األإتصل  الذي

جلوس فٌه ما بقً طرٌق واسع فهو حق بال إلىومن سبق : "قال خمسة أمور.حٌاء بهكذا ٌكون اإل

، حق ولكن ال ٌملك هذا المكانأ فهو   الناس مثبًل ٌمكان واس  وجلس فٌه ٌب إلىنسان ذا سبق اإلإ "متاعه

ٌ  إلكن  ،والجلوس فٌه ما بقً متاعه ما لم ٌضر ن أ ٌضر الناس فلٌس له ق مثبًل ذا جلس فً طرٌق ض

 ه وال ٌنتف  بالمكان.ٌجلس فٌ

  لةاعالج   فصل

والجعالة كما  "ةط  ق  ول   كرد عبد    ولو مجهوال  معلوم لمن ٌعمل عمال  ًء ز جعل شوٌجو: "قال رحمه هللا

و أ مدة معلومة و مجهواًل أا معلومً  ا لمن ٌعمل له عمبًل ا معلومً نسان شٌئً ن ٌجعل اإلأفها المؤلؾ هً عر  

ٌ  واأل جارة.عالة أوس  من اإلفالج   ،مجهولة ولمن جاء به حمل " ىتعاله قول وه ة الجعالةصل فً مشروع

 ا حدٌث اللدٌػ المشهور.ٌضً أصواع الملك، وجاء ببعٌر" 

برؤٌة وهو العلم بالجعل من شروط صحة  :ولهذا الشرط األ -اشترط  "معلوم ًءوٌجوز جعل ش: "قال

 كرد ولو مجهواًل  ،ان ٌكون هذا العمل مباحً أهذا الشرط الثانً:  - شترط ٌُ ، لمن ٌعمل عمبًل  ،أو صفة

 وبناء حائط. ة ط  ق  له خمسٌن لاير ولُ  يمن رد عبد - عبد مثبًل 

 :ثبلثة شروط وط صحة الجعالةشرا ذً إ

  .و صفةأ ةاألول: العلم بالجعل برؤٌ -

ا كحمل ال عبثً  ٌتجهو الؽاٌةوٌقول الشٌخ مرعً فً أن تكون المجاعلة علٌه مباحة، الثانً:  -

 هذا عقد جعالةلاير  ةئاهذا الحبل له م ىتأتً وتقول من ٌمشً عل، الحبل ىثقال والمشً علاأل

 ؟ ٌستفٌد منهالحبل ما الذي  ىالمشً عل وأثقال كذلك حمل األ ،فٌه تعلٌل للخطأ ن  ؼٌر صحٌح أل

 .الثالث: أن ٌكون الجاعل جائز التصرؾ -

ال ٌستحقه  فإن ه ه لو عمله قبل علمه بالجعلن  أ نهفهم موٌُ  "هستحق  اعل فمن فعله بعد علمه بالج  : "قال

عطاه هدٌة فلٌس هناك ألكن لو  كما نص  علٌه الشٌخ منصور، اوٌحرم علٌه أن ٌاخذ من صاحبه شٌئً 

 .شكلةم

فال ولو بدأ فً العمل  ىحت ذا فسخ العاملإف ،فسخها واحد لكلجعال عقد بٌن طرفٌن فال "ولكل فسخها"

ن أالعامل بدأ فً العمل وقال أرٌد  ن  ى أولو عمل بمعن ىحتبدأ فً عمله  عاملل ل  ن جاع  وم   ،له ًءش



ة، إجار ىل الجعالة إلحو  تشٌخ اإلسبلم ٌقول كٌؾ ت . وذكرنا بأن  هعمل جرةأ علٌكفنقول ترك العقد أ

 هذا قوله عمل نصؾ العمل فنعطٌه نصؾ الجعل ن  أأي  ىبأن ٌعطٌه قسط من الجعل المسم المناسب

 مثل عمله. والمذهب عندنا للعامل أجرته  ،سبلم رحمه هللاشٌخ اإل

نفسه  د  ع  ؼٌر مُ  وهو إنسان عمل لؽٌره عمبًل  " بال جعلخذ أجرة لغٌره عمال  أل د  وإن عمل غٌر مع  : "قال

حد أو بعض األؼراض وهً ثقٌلة ونادٌت أنت عند الدار تنزل بعض الفواكه أ لمثل ذلك العمل مثبًل 

ه ن  ألٌستحق الجعل ال الدار فهذا  إلى وساعدك وذهب بهذه الفواكه مثبًل  ىٌساعدك فأتتً معك لأالناس ٌ

 الٌن مثبًل . لكن لو كان هناك أناس جالسٌن ٌنتظرون فقط من ٌأمرهم للعمل حم  ؼٌر معد نفسه للعمل

 هتٌت بشخص لدٌأشترٌت جهاز واو أالدار  ىتفق معهم ونادٌت شخص وحمل معك إلتٌت بدون أن تأف

ا الذي لٌس معد نفسه م  أ ه معد نفسهن  جرة ألأالمنزل فهذا ٌستحق  ىارة لٌحمل هذا الجهاز من السوق إلسٌ

و أجرة فبل أذا عمل بدون جعل إجرة أما أو أله جعل قبل أن ٌعمل ل ذا جعإال إجرة تحق األفبل ٌس

 : التالٌةفهو ٌستحق فً كل االحوال الثالثة  هالمعد نفسأما  ،ًئاٌٌستحق ش

 فله الجعل المسمً. عل له جعلذا جُ إ  

 ة.جرة المسماأجرة فله األله عل ذا جُ إ 

  فهذا ٌستحق أجرة المثلعل و جُ أن ٌجعل له أجرة أبدون ذن له بالعمل أُ إذا. 

 :اأٌضً ا له ثبلثة أحوال أٌضً  الذي لم ٌعد نفسه

  ٌستحق الجعل.إذا جعل له جعل 

  جرة ٌستحق االجرة المسماة. أاذا جعلت له 

 اشٌئً  ٌستحقال و جعل فهذا أاذن له بالعمل ولم ٌجعل له أجرة ذا إ. 

عل لغٌره عمال  خذ أجرة أل د  ع  م  غٌر ن عمل إوٌقول المؤلؾ   بال إذن فال ،معد نفسه للعمل - د  ع  و م  أ، بال ج 

ال إله  ًءفال ش ،الناه سابقً والصواب ما فص   أخصر المختصراتوهذه تعتبر عبارة ناقصة فً ، هل ًءش

 :فً المذهب وهمافً مسألتٌن 

 هذا المتاع رك حال لو تُ من لت متاع ؼٌرك ذا حص  إ ،الةمن بحر أو ف   تحصٌل متاع  : ىولاأل

 ؟ذن منهأٌست كٌؾلؽالب ربه ال ٌكون موجود افً  ن  ٌأذن له ربه ألمثله وإن لم  رأج فلهلهلك 

 من الهبلك.  موالألإنقاذ اى ة مثلة لما فٌه الحث والترؼٌب علفهذا ٌستحق أجر

  :ًا هاربً آبًقا ا نسان رقٌقً اإل ذا رد  إف ،فً رد الرقٌقالثان  ٌ  او اثنأا دٌنارً  ه ٌستحق  ن  إف هدلمالكه وس

بق دٌنار فً رد العبد اآل" :ا ولكنهم ٌعملون بهن كان ضعٌفً إا وهذا ورد فٌه حدٌث وعشر درهمً 

 .عشر درهم" اثناو أ

 .اشٌئً  وؼٌر هاتٌن الحالتٌن ال ٌستحق  

  اللقطة فصل

ة  المال ه. ه ٌلتقطه ؼٌر رب  عن رب   ضل   فهً مال أو مختص   االصطبلحا فً وأم   ،سم للملتقطاهً اللُق ط 

 :واللقطة ثالثة أقسام وهًمعروؾ والمختص مثل اٌش؟ الكلب. 

 اما ٌجوز : ولاأل  ٌ ة" ٌعنً  ،الناس ساطهمة أوتتبعه ملك ما ال لتقاطه و ً ال ٌهتمون ف"ال تتبعه هم 

ذا إتم وٌهتم ٌؽ ٌعنً لٌسووا أراذل الناس، بعض الناس بخٌل "الناسوساط أ" ،طلبه إذا ضاع منهم



خبزة  - كرغٌف ،منه ملٌون والعبرة بأوساط الناس ذا ضاعإوبعضهم ؼنً ال ٌهتم ، ًءضاع منه ش

 :حكامأوهذا له  ،علوهو أحد سٌور الن سعش   أو ضاعت فً الشارع مثبًل 

 .خذهأملك بٌُ ، ملكفٌُ  :الحكم األول: قال -

 التصدق به. اإلقناعفضل كما قال فً م  ذلك األ ،أي ال ٌجب تعرٌفه ،ببل تعرٌؾ: الحكم الثانً -

ٌ  قوله فٌُ و مامك سقط منه رؼٌؾ أن الذي فلو كان صاحبه اآل، ٌعرؾ صاحبه إذا لمد بما ملك هذا مق

ذا لم إذا ٌملك هذا إ ه،ن ترد  أجب علٌك ا فٌا تافهً لو كان شٌئً  ىحت هن ترد  أٌجب علٌك  ةلفً هذه الحا

 ن استهلكه فبل ٌلزمه البدل. أبعد  هذا وجدإا م  أو ،ٌجب ربه

  وهً اسم  ة"الضوال" والضوال جم  ضال :قال ،قاطه وال ٌملكتما ٌحرم إل :الثانً من اللقطةاألمر

تستطٌ  أن وال التً الض. المقن قال لها لقطة كما قال الجوهري فً متعة ٌُ وأما األ ،للحٌوان خاصة

 :حكامأٌضا أوهذه لها  ،كخٌل وإبل وبقر ،سد الصؽٌركاألالسباع  رمن صؽا نفسها تحتمً

بل ل عن ضالة اإلا سأهللا علٌه وسلم لم   ىالرسول صل ن  أل ،لتقاطهاام ٌحرُ  :: قالولالحكم األ -

بها" حدٌث متفق ٌلقاها ر ىحت وتأكل الشجر ترد الماء وسقاؤها هاؤها معها حذاللك و ما"قال 

 خذه لٌحفظه لربه.أو نائبه فله أمن ذلك اإلمام  ىستثنوٌُ ، علٌه

ه ال ٌملكها وٌحرم علٌها إنفها عشرة سنوات فلو عر   ىحت ،وال تملك بتعرٌفها :الحكم الثانً: قال -

 صل.ن ٌلتقطها فً األأ

وال  ،طط أو لم ٌفر  فر   و لم ٌتعد  أ ىٌعنً تعد ،نه إذا التقطها ٌضمنها كالؽصبأ: الحكم الثالث -

 مكانها بإذن الحاكم. ىلإها و رد  أ مها للحاكمذا سل  إال إ صب والضمانإثم الؽمن ٌبرأ 

خشاب الت واألجهزة واألالكبٌرة واآللحق الحنابلة بهذا القسم القدور ٌُ وحكام الثبلثة هذه هً األ

بل قد ٌأتٌها ذا كانت اإلإف ة،لقطلٌست هذه  -كها نسان وٌتمل  تً اإلأنسان فً البر ٌالكبٌرة ٌجدها اإل

وصاحبها سٌأتً خشاب التً ال تتحرك من مكانها كلها وال ٌجوز لك أن تتملكها فكٌؾ باألأسب  وٌ

 ٌام وال تتلؾ بطول الزمن. لها فً ٌوم من األ

 ٌُملك بتعرٌفههذا النوع ٌجوز التقاطه  ،موالباقً األ: الثالث . و النقودأكثمن  ، باقً األموالاشرعً  و

ن ٌزٌدها وٌشتري أفرحان ٌرٌد  واالبنأربعمائة لاير فً الشارع  ىن ابنه رأإقال  سألنً حد الناسأ

لقطة ال ٌجوز التصرؾ لاير ً المذهب أن ه حتى الفٌظهر لً  ، هل هذا ٌجوز؟ الذيةو دبابأسٌكل 

وهو  اء وكسرها()أو ف صبلن: بضم الف نبل  ص  و فُ أالت والؽنم كثمن ومتاع الثٌاب والفرش واآل. فٌه

هذه لها  ، وعجاجٌل هو جم  عجل وهو ولد البقرة.مهأ ذا فصل عنإجم  فصٌلة وهو وولد الناقة 

 :عدة أحكام

 :ٌجوز بشرطٌن ،جائزلتقاطها احكم  :: قالولالحكم األ -

 هامن إتبلف ى ذلك الملتقطمن نفسه علأن ٌأ ،خذهاأفلمن أمن نفسه علٌها : قال: ولاأل 

 و ٌتملكها قبل التعرٌؾ. أها و تضٌٌعأإتبلفها 

  :ًكما األفضل بل  ،فإذا ما كان عندك وقت لتعرؾ فاتركها ،تعرٌفها ىعل ىن ٌقوأالثان

 .ن تتركها ولو بمهلكةأٌقول الحنابلة م  وجود الشرطٌن 

 فٌها.ن نطٌل أقسام ال نرٌد أولها ثبلثة  ،وٌجب حفظهانً : قال الحكم الثا -

و عند أبواب أعراس سواق واألكاأل ،ً مجام  الناس ؼٌر المساجدف ٌجب تعرٌفها: الحكم الثالث -

ٌقول ٌعرفها فً مجام  الناس . على المذهبمكروة ؟ وما حكم التعرٌؾ فً المساجد ،المساجد



 كل  ا لمدة أسبوع ا فورً ٌعرفها وجوبً  ىالمنتهعلٌه فً  ىما مش ىوالتعرٌؾ عل ،ا فورً  كامبًل حواًل 

ٌُعل ن فٌها مدة حولة لثم عاد   ،ٌوم فً الصباح ، العادة عندنا اٌش؟ فً الؽالب الجرائد، الجرائد 

 . وٌحصل بها التعرٌؾ

 ،فها فبل ٌملكهان لم ٌعر  إو ،لتعرٌؾا بعد اأي تملك بعد الحول وأٌضً  هملك بعدوتُ : الحكم الراب  -

 حبها.ما شاء بشرط ضمانها لصابفٌتصرؾ فٌها  ،تدخل علٌه فً المٌراث اقهرً ا ٌعنً حكمً  دهبع

ؾ أي  ،وٌحرم تصرفه فٌها :: قالالحكم الخامس -  فً اللقطه بعد تعرٌفها حواًل ٌحرم أن ٌتصر 

و أي أبه الوعاء وهو الخٌط  وهو ما ٌشد   وكذلك وكائهاوهو الكٌس  قبل معرفة وعائها  كامبًل 

ٌ   ،وهو الشد عفاصهاوكذلك  ،شًء ن وكم وز كم عدد هذه األموال ومعرفة قدرها ،د كل ذلكوٌق

 ٌكتب كل أوصافها.، معرفة جنسها وصفتهاوكذلك كم صاع المعٌار الشرعً أو  ًءهذا الش

ال بعد إها لعن ٌفأاألمور عند وجدانها لكن ال ٌجب  ة عندنا فً المذهب ٌفعل كل هذهوالسن  

 . كامبًل تعرٌفها حواًل 

ٌ   "لٌهإدفعها  جاء ربها فوصفها ىومت: "قال  ةلٌه دون بٌنإدف  احبها تُ ص ، إذا وصفهانتها وصفهافهذه ب

ةنعله ونحوه  أ خذومن : "و ٌمٌن. قالأ ؼٌره  جدووكخفه " من أُخذ نعله ونحوه ووجد غٌره مكانه فل ق ط 

ا فه. عمومً ال عر  إن لم تتبعه همة أوساط الناس ٌملكه ببل تعرٌؾ وإه ن  أٌنبنً علٌه فلُقطة، فقوله  همكان

ال ٌجب علٌه التعرٌؾ م  داللة ه ن  أالقول الثانً  قطه.نها لة أللمذهب ٌأخذ حقة منه بعد تعرٌفهذا هو ا

 ىت قرٌنة علذا دل  إوهو الصواب  نصاؾاإلالشٌخ المرداوي فً  هاالسرقة لعدم الفائدة فٌه قال ىعل

 .السرقة

ٌ  واللقٌط " ٌُعرؾ أبوه ومن أي قبٌلة ٌنتسب إلٌها أي  "هوال رق   عرف نسبهطفل ال  من أي عائلة وال  -ال 

، المذهب عندنا اللقٌط التمٌٌز إلى ،الطرٌقضل   - أو ضل  رح طُ ٌعنً  بذن  و حر أرقٌق  ٌعرؾال ه أي ق  ر  

ا طبعً  ،البلوغ إلى :. القول الثانً فً المذهب قالالقٌطً  ىد التمٌٌز ال ٌسممن والدته إلى التمٌٌز، ما بع

والفضٌحة  رعد عن العالك فعل الفاحشة والبُ ذا سبق ذإال إفً الؽالب ٌُنبذ م وال ه محر  ن  أحكم نبذ اللقٌط 

نفق علٌه أبٌت المال  ذرن لم ٌكن معه شًء وتعإوالتقاطة فرض كفاٌة ف" ،للقٌط محرمفحكم نبذ ا

ثم بعد ذلك هذا اللقٌط  ىٌنفق عل ىٌقترض علٌه الحاكم بٌت المال حت ولكن فً الحقٌقة قبل ذلك "عالمه

 االقناعوعبارة  ،هذا اللقٌط ىنفقه علأا ببل رجوع أي ال ٌرج  بما بً وجوبه ن لم ٌوجد ٌنفق علٌه العالم إ

 . ه ٌرج  بنٌة الوجوبن  أ التنقٌحا. والقول الثانً فً المذهب كما فً ٌقول مجانً 

سبلم إهذا البلد بلد  كانأفً بلد ٌكثر فٌه المسلمون سواء  ن وجدإحكم باسبلمه للقٌط ٌُ اهذا  "مسلم وهو"

قر به أن إو ،ل فٌهان نفص  أالكفر لها ثبلثة أحوال ال نرٌد  الدول ثبلثة وكذلك دول و بلد حرب وعندناأ

 : وهما لحق به بشرطٌنأُ اللقٌط من ٌمكن كونه منه 

ق به سواء كان المدعً رجبًل أو امرأة فرد بدعوتهنن ٌأ :الشرط األول - ٌُلح   .ف

عً شخص  - لقٌط  ًره ثمان سنوات وٌدع عممثبًل الشرط الثانً: أن ٌمكن كونه منه، ٌعنً ال ٌد 

 .فهذا مستحٌل كونه منه ،عمره خمس سنوات

 .ما ذكرناه ىناك تفصٌبلت كثٌرة ولكن نكتفً علوه

هو تحبٌس مالك  الشرع الوقؾ فً ،سهذا حب  إ ًءمصدر وقؾ الش الوقف ،قال والوقؾ سنة فصل

 صل فًواألوجل.  هللا عز إلىا ٌعه فً جهة بر تقربً صرؾ ر    به م  بقاء عٌنه ٌُ التصرؾ ماله المنتف  

صل فٌه واألهل الجاهلٌة شًء أهل اإلسبلم ولم ٌوقؾ أمام الشافعً من خصائص كما قال اإل الوقف



ال من ثبلث وذكر إم انقط  عمله آدذا مات ابن إ علٌه وسلم حدٌث أبو هرٌرة "هللا ىصل حدٌث النبً

 بخٌبر بت مااًل نً أصإاب ماله بخٌبر قال"لما أصا حدٌث عمر رضً هللا عنه وأٌضً " منها صدقة جارٌة

ست أصلها ن شئت حب  إهللا علٌه وسلم  ىمرونً قال الرسول صلأفس عندي منه فما تنأ قط صب مااًل ألم 

 ا هذا هو األصل فً الوقؾ. فتصدق بها عمر للفقراء والمساكٌن واألقارب أٌضً  "وتصدقت بها

ة الوقؾ  "ارف  الوقف ع   ىدال عل" ،عٌنةٌعنً لٌس هناك صٌؽة م "بقول وفعل وٌصح  : "قال ٌشترط لصح 

 اأحاط سورً  "،ةو مقبرأا رضه مسجد  أ ىبن نكم" فً العرؾ، الوقؾ ىٌقترن به شًء ٌدل عل بالفعل أن

ذن ن ٌكون اإلأا ٌشترط نوه "و ٌدفنوا فٌهاأن ٌصلوا فٌها أللناس  ذنأو" ،رضه وجعلها مقبرةى أعل

 خذ منه الوقؾ.ؤذن الخاص فبل ٌما اإلأ ،اعاًم  

وقفت  :صرٌحه" تكل م عن الصٌؽة القولٌة، والصرٌح هو الكبلم الذي ال ٌحتمل ؼٌر الوقؾ، "هصرٌح"

ولكن  ،الوقؾ وؼٌر الوقؾ تحتمل معنى" وهً التً دتوأب  ت متصدقت وحر  : وكناٌته ،تلبوحبست وس

ن أو ٌشترط ، أها وقؾن  أقلبه  ا فًًٌ ون ٌكون ناأ ىبمعن ،بالكناٌة من نٌة الوقؾالوقؾ ٌصح  ىٌشترط حت

ة وهً ست و مؤبدأمة تصدقت صدقة محر   :لفاظ الخمسةبأحد األ الكناٌة وٌتلفظ بالكناٌة وٌقرن ٌقول

و أسة صدقة محب   تتصدق :لفاط مثلأ ةٌشترط أن ٌقرن هذه الكناٌة بخمسذا قال واحد من الكناٌة إف ،لفاظأ

تورث ال باع  وتصدقت بهذه األرض صدقة ال تُ م الوقؾ كبحو ٌقرن هذه الكناٌة أا تصدقت صدقة وقوفً 

 الوقؾ. فٌصح  هذا حكم الوقؾ 

 :شروط الوقف خمسة

  ة قٌود فً هذا  - ٌصح بٌعها ؼٌر مصحؾ وٌنتف  بها األول: كونه فً عٌن معلومةالشرط عد 

وٌخرج وقؾ المناف  ن ٌقول أوقفت دار أمثال  ة،الذم ن ٌخرج وقؾ فًأ كونه فً عٌن ،الشرط

العٌن  ن توقؾأد ب هذا ال ٌصلح فبل، لكن البنٌان هذا لًن ٌقول أوقفت منفعة هذه العمارة أمثال 

هنا ال ٌعلم أي  ،ن تكون مجهوله أوقفت أحد هذٌن الدارٌنأفبل ٌصلح  معلومةٌكون للوقؾ. والنف  

المؤلؾ  هثناالمصحؾ است ٌر مصحؾؼ، وقفه بٌعه فبل ٌصح   ما ما ال ٌصح  أ بٌعها صح  ٌ، الدارٌن

ذا كان إما أذا كان مسلم إنه ٌجوز بٌ  المصحؾ م  التحرٌم ى أعل ىمش ىالمنتهما أ لبلقناعا تبعً 

، فرس فٌصح وقؾ المنقولو أا فرضً ة وقؾ المنقول كسٌارة خذ منه صح  ؤوهذا ٌ ،كافر فبل ٌصح

ا لذلك لو أوقؾ نقودً  ك العٌن.هل  ست  أي فٌها منفعة أي فٌها نف  مباح م  بقائها أي ال تُ  نتف  بهاٌُ 

قرضون فٌُ سٌر الزواج ن جمعٌة تٌله اآلعٌقترض منها الناس وٌردونها مثل ما ٌف - لئلقتراض

هل  ؟و ال ٌصحأفهل هذا ٌصح  ،شهرأو ستة أة نلؾ لاير ثم ٌعٌدها بعد سأ عشر االمتزوج الجدٌد اثن

ت وقؾ  ، إًذاه، فهذا ال تبقى عٌنهتبقى عٌنه؟ القرض إذا أخذه اإلنسان ٌتمل كه وبلزمه البدل فً ذم 

 ال تصح.لئلقتراض ثمان النقود واأل

 ًوالبر هو اسم ،جهة بر ىون الوقؾ علكن ٌأشترط أي ٌُ  ،رب   ىن ٌكون علأوٌشترط : الشرط الثان 

دمً آؼٌر  ىدمً كالفقراء والمساكٌن والعلماء وقد تكون علاآل ىقد تكون عل ىوالقرب ،جام  للخٌر

مة فبل ذهل الأ ىو علأالذمٌٌن  ىذمً معٌن لكن عل ىمن مسلم عل وٌصح  مساجد. كالحج والؽزو وال

 مسلم معٌن . ىكذلك العكس ٌصح من الذمً عل ،ٌصح ا الالكنائس أٌضً  ىو علأٌصح 

  :م   ىعل ونحوهمسجد كونه فً غٌر الشرط الثالث  ٌ ا ٌكون معٌنً  أنن ٌشترط وقؾ اآلالمنتف  بال نع

عض ب ىٌقول وقفت عل أنو أحد هذٌن ى أن ٌقول وقفت علأح و شخص أي ال ٌصأمن جهة 

ٌ  أبد  ال ؟أي مساجد ،المساجد ا كما ا مستقرً ا ثابتً ن ٌكون الموقوؾ علٌه ٌملك ملكً أد ب : الٌملكن. ن تع



كم هللا كما ٌفعل بعض ا الذي ال ٌملكم  أ ،أي ملكه تام االقناعفً  ، بعضهم ٌقؾ على الكلب أعز 

هذه  ما تحمله ىحمل مثل ما ٌقول وقفت علال ىكذلك الوقؾ عل ر صحٌح،الكفار، هذا وقؾ ؼٌ

طبًعا بؽٌر مسجد،  .ك بهامة ٌتمل  ذالحمل لٌس له ن الحمل ال ٌملك فهذا وقؾ ؼٌر صحٌح أل ،المرأة

ولكن ٌصح  الوقؾ علٌه وإن لم ٌملك، هذه ال تملك ونحوه مثل المستشفٌات والطرق أما المسجد 

 .ن ٌكون ٌملكأبد  معٌن فبل ىذا كان علإا مأالوقؾ علٌها  ٌصح  

  : عهذا  ن  أل ،كون الواقف نافذ التصرفالشرط الراب  الحر وهوا ن ٌكون تصرفه نافذً أوال بد  تبر 

 .المكلؾ الرشٌد

  :ذا جاء رمضان فٌقول عمارتً وقؾ إق الوقؾ وٌقول ن ٌعل  أ ح  صفبل ٌ ،اوقفه ناجز  الشرط الخامس

ن ٌقول أوقفت هذه العمارة بعد أمثال  ذا علقه بالموت ٌصح  إال إ ، ال ٌصحالإن ون ٌقؾ اآلأبد  فبل

 رط خروجه من الثلث. تشٌُ  ،ولكن ٌكون وصٌة نه ٌصح  إفموتً 

 كأن  ،ا ٌنافً الوقفشرط  فً الوقف ال ٌشترط الواقف أن وهو  :الؽاٌة زاده فً ،الشرط السادس

 . هذا ال ٌصح   ،سنوات هذا وقؾ لمدة عشرة -ه تو ٌوق  أا ٌشترط فٌه خٌارً 

ؾ ٌجب العمل به كأن ٌشترط فكل ما اشترطه الواق "،وافق الشرعواقف إن ٌجب العمل بشرط : "قال ثم  

قول  ح أضحٌة عنه هذه كلها شروط صحٌحة.ذب  أو كل سنة تُ ئة لاير انسان ٌأخذ مإن ٌكون الرٌ  كل أب

 أصل المختصر ،كافً المبتديوهو مصنؾ جدها فً أصل الأرة لم اهذه العب "ن وافق الشرع"إالمؤلؾ 

ٌوافق بقوله دري ماذا ٌقصد أوال . االقناعوال فً  ىالمنتهجدها فً ألم ٌذكرها المصنؾ وكذلك لم 

ح فً  الؽاٌةوفً  ة؟خرج المباحوٌُ  مثبًل؟ والواجبةالمستحب ة والشروط ٌقصد  الشرع هل أن ه  الؽاٌةصر 

م ال ٌدخل أح فٌها لمبان وافق الشرع هل ٌدخل اإفقوله و ،ٌجب العمل بشروط الوقؾ ولو كان مباًحا

 حكام التكلٌفٌة.ٌدخلون المباح فً األكثٌر من العلماء  ؟المباح

مثل  ،ح الشرط المباحنه صح  أن الحارث رحمة هللا ع كشاؾ القناعا فً كذلك الشٌخ منصور ذكر بحثً 

و الوقؾ الشرط أ ،م هذا له نصؾ الرٌ  مثبًل ٌقد   ٌقول أو ،ال هذاإ :تثنًسٌ، الفقراء ىٌقؾ هذه العمارة عل

ولؤلسؾ ، و المشتؽل بالعلم فهذا مستحبأالفقراء ٌقدم منهم الفقٌه  ىن ٌقول وقفت هذه علأالمستحب مثل 

  ن ال ٌوجد.العلم اآل طلبة ىن األوقاؾ علأ

قٌر والذكر الؽنً والف :عطاءاإلالواقؾ فً مقدار طبلق ، إ"ومع إطالق ٌستوي غنً وفقٌر: "قال

ال فً و االقناعفً جدها ألم  إطبلق ٌستوي""م   ا هذه العبارةأٌضً  ،ٌستوي هؤالء كلهم - ىنثواأل

رج  نه ٌُ إعطاء فً الوقؾ فلوقؾ فً مقدار اإلهل شرط اذا جُ إو. زاد المستقن وهً موجودة فً  ىالمنته

لكن الشٌخ هنا ٌقول ٌستوي الؽنً والفقٌر  ،العرؾ ثم التساوي إلىرج  فٌها فً ذلك للعادة المستمرة ثم ٌُ 

ل فٌها و المفسرٌن فٌدخأن للمحدثٌ أوة رٌعها للفقهاء ٌدخل فٌها الكل  عمارذا وقؾ مثبًل إ. واألنثىوالذكر 

 .ىنثالؽنً والفقٌر والذكر واأل

 ه،وما ٌتعلق بمصالحون الوقؾ ؤالذي ٌقوم بش والناظر هو "والنظر عند عدم الشرط لموقوف علٌه"

وتوزٌ  ه وزرعه جارإوقؾ وعمارته والناظر حفظ الووظٌفة  ،سبلم والتكلٌؾ والقوةوٌشترط فٌه اإل

، إن كان عدد ان كان محصور  إموقوف علٌه ٌكون لوالناظر  .الناظر وظائؾ ههذ ،وتقسٌم الرٌ 

 ىن لم ٌكن علإو ،ا بقدر حصتهكل واحد ٌكون ناظرً  ،ظر ٌكون لهما النخمسة مثبًل  محصور



 وأذا أوقؾ عمارة إ هومسجد ونح ىكما لو كان عل ،كمٌُنٌبه الحاو من أالمحصورٌن فالنظر ٌكون للحاكم 

 وقاؾ.ون اإلسبلمٌة واألؤوزارة الش همقاماآلن ٌقوم  ،مسجد فالناظر ٌكون فٌها الحاكم

ولدي فهو للذكر  ىلمزرعة علو اأوقفت هذه العمارة  ،"و ولد غٌرهأولده  ىن وقف علإو: "الق ثم  

ٌ   ىواألنث  ىن ٌقسم الوقؾ علأوالمذهب عندنا ٌستحب للواقؾ  ،ٌٌننثة ولٌس للذكر مثل حظ األبالسو

فً التفضٌل ٌجوز  -والتفضٌل هنا .نثٌٌنفالهبة للذكر مثل حظ األ، بخبلؾ الهبة األنثىللذكر مثل  هوالدأ

هنا ٌجوز الوقؾ  ،جوزن فً الهبة ال ٌكو بنت من بناته لأ هوالدأولد من  ىٌقؾ علعند الحنابلة، الوقؾ 

لٌس مالًكا، بخبلؾ الهبة إذا وهبت االبن شًء ك ل  تمال ٌ الوقؾ ن  ص بعض األوالد ألخص  ولد وٌُ  ىعل

ؾ به، ٌبٌ .تام ٌتسط فإن ه ٌكون ملكه  ٌ  أن ٌتصر 

ال  ىالمنتهلٌه إما ذهب  ىعلفإن هم ن وجدوا بعد الوقؾ إف الموجودٌن حال الوقفى نثشترط للذكر واألٌ  

بعدهم أتى خمسة من األبناء ثم  ىن علوقؾ اآلٌعنً  ،دخلوهم إلىذهب  واالقناع ،ٌدخلون فً الوقؾ

 دخول األوالدحون ل نجد ٌرج  أه ن  أوالشٌخ عثمان النجدي ذكر  فبل ٌدخلون فً الوقؾ. اثنان مثبًل 

، وهو فعبًل المنتهىعلى  االقناعهل نجد أ ام فٌهٌقد   وٌقول هذه من المسائل التًون م  السابقون الحادث

والشٌخ عثمان ٌقول أهلنا فً نجد ما  ،الصؽٌر الحادث من الكبار ىشفقة عل كثرأنسان ٌكون اإل ن  أل

مون نما إٌرضون بهذا القول و فٌها األوالد  ، وٌدخلالمنتهىعلى  االقناع تً ٌقدمونمن المسائل ال -ٌقد 

 . الحادثون

و ترتٌب أهل هو ترتٌب بطون ا الترتٌب عندنا فً الوقؾ طبعً  ،ٌعنً دون أوالد بناته "لولد بنٌه ثم  "

واحد منهم مات  الطبقة، ٌعنً إذا وقؾ على أوالده ثم  لكن ما معنً ترتٌب بطون؟  ،ترتٌب بطون ؟فرادأ

 إلىثم ٌنتقل  ،ٌنتهون كلهم ىبقٌة األوالد حت إلى هذا مات الثانً ٌعود رٌعإو ،بقٌة األوالد إلى هرٌع ٌعود

 أوالده.  إلىحدهم ٌنتقل أذا مات إف :فرادألكن شٌخ اإلسبلم ٌقول ال ترتٌب  ،مهدوالأالطبقة الثانٌة 

 :عندناوصفات االستحقاق 

  :فبل ٌستحق البطن  ،ارةو هذه العمأل خالن ولدي هذا ىوقفت عل إذا قال ترتٌب بطونالصفة األولى

 .ن ٌقرر البطن األولأال إالثانً 

 ا ٌشترك نوه ،دي كلهم الموجودون والحادثونوالأ ىٌقول وقفت عل ،شتراكاإلً : هفة الثانٌةالص

 ا فً الوقؾ. ذا حدث أحد ٌدخل أٌضً إوالد األوالد وأوالدهم وأاألوالد و :الجمٌ 

 إلىوالدي ٌنتقل أن من مات من ى أذا قال وقفت هذه المزرعة علإثابت على الفرد ا وهناك ترتٌب أٌضً 

ثم  ،كثر منهمأمحمد وصالح وعنده  :ولدي   ىذا قال وقفت هذه العمارة علإ .فرادأترتٌب كون ولده فهذا ٌ

أوالدهم  إلىٌذهب م أالمساكٌن  إلىهل ٌذهب أٌن ٌنتقل الوقؾ؟ ذا مات محمد وصالح إالمساكٌن ف ىعل

وال أوالدهم  إلىن الوقؾ فً هذه الحالة ال ٌورث وال ٌنتقل أالحقٌقة ؟ للمساكٌنوٌنتقل ٌنقرضوا  ىحت

ٌ  إ، أوالد أوالدهم بعدها ة طبًعا، ذكر جهإذا  -مباشرة   وبعدهن األسماء صالح محمد ٌوسؾ مثبًل ذا ع

ذا إلكن  والبدل أًٌضا. قؾ،ٌنتقل إلى المساكٌن أو إلى الفقراء أو إلى الطرق، ألن ه ٌجب العمل بشرط الوا

وٌعود رٌعه على  ،رخ  منقط  اآل وقؾٌسم ون هذا وخالد صالح  والديأ ىقال وقفت عل: لم ٌذكر جهة

ما أوالد البنات فبل ألٌه إذٌن ٌنتسبون فٌدخلون أوالد أوالدهم كلهم واألوالد الذكور ال، ابً س  ن   ورثة الواقؾ

لكن  ٌنتقل،ما  -ن الناس ٌظن ون أن ه إذا وقؾ األب على ابن من أبنائه ٌنتقل إلى أوالده و كثٌر م .ٌدخلون

هو أًٌضا لو ذكر جهة ال رثته نسًبا، جد ثمرة ألن ه سٌعود على وال تو -حٌنئذ تحصل ذكر جهة لم ٌإذا 

ال  -: وقفت هذه العمارة على نفسً على النفس ال ٌصح   ا الوقؾوم: وقفت على صالح من الناس، طبعً تد



أٌن ٌذهب الوقؾ؟ ٌعود على  مات صالح والواقؾ موجود، فإذا وقؾ على صالح من الناس، ثم ٌصح  

ما ٌعود إلى الواقؾ إن ما تذهب بعد صالح دوم أما إذا ذكر جهة ت، نفسه، فإذا مات انتقل إلى ورثته وهكذا

الموقوؾ  ا ذكر شٌخ اإلسبلم أن  أٌضً الوقؾ ال ٌورث و ن  أللجنة الدائمة ب ىوهناك فتوإلى هذه الجهة. 

ما ٌأخذون من الواقؾ مباشرة بخبلؾ إن  بل ٌأخذون من رٌ  وقؾ ما قبلهم علٌهم ال ٌأخذون ما قبلهم ف

 .اإلرث

 :الوقف عندنا ثالثة أنواع وهً

 خر. منقط  األول وصحٌح الوسط واآل -

 .خرصحٌح األول منقط  الوسط صحٌح اآل -

  .خراآلمنقط  صحٌح األول والثانً  -

جهة ال ٌصح  الوقؾ  علىمنقط  معناه إذا وقؾ  ،وكل هذه موجودة فً صفات وتكون صفات فً الوقؾ

  علٌها.

ن إو ،ناثوال ٌدخل فٌه اإل ر فقطوص بالذكتٌخهذا  ن  إف ه أو بنً فالنبنٌ ىذا وقف علإف هبنٌ ىوعل

والدهن من ؼٌر هذه أدون  : دخل فٌه النساءبنً تمٌم ،بنً هاشم ىقفت علو - قبٌلة دخل النساء اكانو

 ؟هل بٌتً فمن ٌدخل فً الوقؾأ ىو قال وقفت علأقومً  ىو قال وقفت علأقرابته  ىلو وقؾ عل القبٌلة.

 :آباء ٌدخل أربعة

 .الواقؾ ،هو همن أوالد ىنثأدخل ذكر و -

 .اخواتهأخوانه : إبٌهأ والدأو :ب الثانًاأل -

  .اتهوعم  عمامه ه: أوالد جدأواألب الثالث:  -

لم  ونلم ٌقولهللا علٌه وس ىالنبً صل ن  أل ،بٌهأعمام وعمات أو هجده: بٌأوأوالد جد األب الراب :  -

 بعد كبنً عبد شمس وبنً نوفل.أفلم ٌعطً من هو  ىوي القربذبنً هاشم بسهم ٌجاوز 

ًما وأوالد إذا كان مسل ،مخالفٌن لدٌنه اال ٌكونوأبشرط باء األربعة لكن أوالد اآل - ٌدخلون هؤالء اآلباء

عة ٌمكن حصرهم وجب جما ىن وقف علإو" ه ال ٌدخل فً الوقؾ.ن  إر فأو بعضهم كاف فارجد أبٌه ك

قل ٌمكن أو أو عشرٌن أعشرة  ىعل كما لو وقؾ اءً ابتد عة ٌمكن حصرهمجما ىوقؾ علإذا  "تعمٌمهم

صالح  ىن ٌقول وقفت علأ  مثل توس   ثم   ءً ذا كان ٌمكن حصرهم ابتداإلكن  ،هنا ٌجب تعمٌمهمفحصرهم 

مكن أا ٌجب التعمٌم ما هنا أٌضً والودهم فكل من ٌأتً من األوالد ٌدخلون فً الوقؾ أوٌوسؾ وخالد و

ن وقفت المساكٌ ىوقفت عل هكقول ءً  ٌمكن حصرهم ابتدامن ال ىذا وقؾ علإما أ وٌجب التسوٌة بٌنهم.

 جاز وإال: "المؤلؾو البستان عن المساكٌن فهنا ٌقول أٌقة دو رٌ  هذه الحأهذه العمارة عن المساكٌن 

 ىن ٌقتصر علأوٌجوز  ،وهكذائة ان ٌعطً هذا خمسٌن وهذا مأ مثبًل  "دهمأح ىتفضٌل واالقتصار علال

 واحد وٌحرم البقٌة. 

 .وسلم هله وصحبآ ىنبٌنا محمد وعل ىهللا عل ىعلم وصلأ ىوهللا تعال

  



 :لةأسئ

 "اس وبناء تبعً اوٌدخل ؼر"فً قول المؤلؾ * 

ؼراس وبناء وباع الشرٌك رض وهذه األرض فٌها أخر فً آنسان شرٌك م  ذا كان اإلإنه أالمراد 

 ما استقبلاًل أ ،اتبعً  والبناءن ٌشف  فً هذه األرض بما علٌها من ؼراس أجبنً فللشفٌ  ألشخص  هنصٌب

ٌشف  المشتري  ،ن ٌأتً هو وٌشف  لكأنت م  شخص فً ؼراس وبعت نصٌبك لٌس له أفلو كنت شرٌك 

نت فبل ٌحق أنسان فً عمارة فبعت نصٌبك إنت شرٌك م  أكذلك البناء فلو ، أخذ النصٌب الذي بعتهوٌ

 .المشتري الجدٌد ىن ٌشف  علألشرٌكك 

، فانت تشف  فٌها شرٌكان فً أرض نفس المسألة  "ال ثمرة وزرع" ؼراس وباع أحدكما نصٌبه لمشتر 

ن الثمرة ال تدخل فً الشفعة أللٌس لك أن تأخذها وة مرة الظاهرالثلهذه األرض التً فٌها ؼراس، لكن 

ذا باع إف، وكذلك لو كان فٌها زرع .نت الشفٌ  تأخذ هذه الثمرةى أحت يمشتر  ال لم تدخل فً ملك أصبًل 

 خدت بالشفعة فهلأن نت اآلأ لمن ٌكون للبائ  فالزرع أصبًل  ،شرٌكك نصٌبه وفً هذا النصٌب زرع

 تري وما زال علً ملك البائ .نه لم ٌنتقل للمشال ٌدخل أل ؟ٌدخل الزرع فً الشفعة

ة لو اشترطها المشتري لنفس ىنقول ال حت ؟فهل ٌكون له الشفعةأو الزرع ة لو اشترط المشتري الثمر

الذي  الذي اشترطه المشتري وكذلك الزرعنه ال ٌدخل فً ذلك الثمر إبٌ  فمٌالص قشفً الوشف  الشفٌ  

 .اشترطه المشتري أن ٌكون له

 .تقسٌم المعد نفسه وؼٌر المعد نفسه أعدتملو * 

 قسمٌن: إلىقسم ن هذه تنأذكرنا 

 :لمثل هذا العمل فله ثبلث حاالت هنسان معد نفسإ

 .ةجرة المسمافله األأن ٌعمل بأجرة  -

 . ىعل فله الجعل المسمجُ بأن ٌعمل  -

 المثل.فله أجرة  ذنبإأن ٌعمل  -

الحالة الرابعة له: أن ٌعمل ببل أجرة وال جعل وال إذن فلٌس له شًء، إنسان صاحب مؽسلة مثبًل  -

ب جاء صاحبه، هل ٌستحق صاحقه فً كٌس، ثم وكواه وعل   رأى ثوًبا فً الشارع فأخذه وؼسله

 ٌؤذن له. المؽسلة شًٌئا؟ ال ٌستحق شًٌئا ألن ه لم

 :ا له ثبلثة أحوالأٌضً للعمل الذي لم ٌعد نفسه 

 .المسماةعمل باجرة فله األجرة إذا  -

 . ىفله الجعل المسم علجُ إذا عمل ب -

 ا.فهذا ال ٌستحق شٌئً  أجرة ببل ُجعل والالعمل فً ذن له أُ إذا  -

 

 ؟جعلذا وصل األؼراض للسٌارة هل له إعمال البقاالت * 



األجرة ٌعطٌه  الذيا هو معد نفسه لكن ثانًٌ  ؟ن ٌعطً هذا جعلأرج  فٌه للعرؾ فهل من العرؾ هذا ٌُ 

ا ا جالسً صً ما اذا كان شخأ نقول ال ٌجب. ؟لكن هل ٌجب ،ا فبل بأسشٌئً  ىب المحل لكن لو أعطهو صاح

 ٌحمل معهم فهذا ٌستحق. ىالبقالة وٌنتظر الزبائن تخرج حت فً الخارج ال ٌعمل فً

 : قط  ماء.حٌاءاإل بهٌحصل  فٌمار الثالث ماأل* 

زلت أذا إا وضعت فٌه زرع ال ٌنبت فذإلماء ال ٌدخل فً األرض وال ٌجؾ فرض ملٌئة باأمثل ما ذكرنا 

؟ لكن ما هً المساحة التً تملكها ،ًمحٌ ذئنك تكون حٌنإفمبلح التً تمن  الزرع زلت األأو ههذه المٌا

 زلتها. أقدر ما  ىعل

و رهنها فهل تسقط الشفعة فً حق أن باعها أً األرض التً ثبتت فٌها الشفعة بٌتصرؾ المشتري ف *

 الشرٌك؟ 

ما قبل أو ،كذلك البٌ  ال ٌصح   لرهن ال ٌصح  هذه الصفات بعد الطلب فهذه التصرفات واذا فعل إنقول 

إلى خر آباعها لشخص ثم المشتري  ذا باعها لمشتر  إنه ٌأخذ بأحد العقود فأذا باعها ٌقول العلماء إفالطلب 

ٌ  إخمسة ٌقولون  اوصلو أن  ل من البٌ قأنه قد ٌكون ألي عقد من هذه العقود أخذها بأن ٌأر بن الشفٌ  مخ

 ا.ن ما ذكروه لكن له حكم أٌضً ذكر اآلأما الرهن فبل ، أاألول فهو مخٌر بٌن هذه العقود

 ؟ جارةهم الفروق بٌن الجعالة واإلأ ما هً* 

ق:، عثٌمٌنوابن السعدي الشٌخ عبد الرحمن  فروق كثٌرة ذكرها  نستطٌ  أن نفر 

 .ما الجعالة جائزأجارة الزم عقد اإلالفرق األول:  -

ة بٌنما جارةٌشترط فً اإل -  فً الجعالة ال ٌشترط. بٌان المد 

 .لة فبل ٌشترطاما الجعأمعرفة العمل ٌشترط فً اإلجارة  -

 .والتقاسٌم الفروقناك فروق كثٌرة ذكرها الشٌخ عبد الرحمن السعدي فً كتاب ه

 ؟ٌبدأ الحول فً اللقطة ىمت* 

 .التعرٌؾالحول من بداٌة  أفها ومنه ٌبدن ٌعر  أبمجرد االلتقاط ٌجب علٌه 

 . هل ٌصح وقؾ الماء للشرب* 

 .عٌنه ىنه ال تبقأللشرب م   ءالماحون وقؾ ٌصح  

 ؟بماء الشرب هل ٌجوز الوضوء* 

 ٌصح وٌجوز.

 * مؤلؾ معاصر عن الوقؾ ومسائله تنصح به.

 المؤلفات كثٌرة جًدا، لكن ال ٌحضرنً شًء اآلن، كل ما عندي من المذهب فقط.

 ه منه، ما المراد؟نٌكون كوٌشترط أن * 



عى إنسان هذا اللقٌط، والمدعً ٌستحٌل أن ٌكون اللقٌط منه كأن ٌكون صؽً  السن أقل من  ٌعنً لو اد 

ق به. عشرة ٌُلح   سنوات، هذا ال ٌمكن كونه منه، فبل 

ٌُعد  وقًفا؟* وقؾ عبد المطلب بالسقاٌة،   هل 

 زمزم إلى الٌوم وقؾ.أجل، 

راس  الشرٌك نصٌب* كٌؾ ٌبٌ ٌُعد  هذا بًٌعا لما ال  ه الذي فٌه ؼ  واألرض مشاع بٌنه وبٌن شرٌكه، أال 

 ؟ٌملك

لئلنسان أن ٌبٌ  أنت شرٌك م  شخص فً أرض فٌها مائة نخلة مثبًل أو شجرة من الزٌتون، ٌجوز ال، 

ٌُقاسم الشرٌك، ٌنصٌبه، ثم بعد ذلك ماذا ٌفعل المشتري؟  تفقون أن ٌُقاسم الشرٌك، ٌذهب إلى المحكمة و

 الجهة له وهذه له، أو ٌشف  علٌه.هذه 

 حق البقٌة شًٌئا؟هل ٌستآلبق وعمل عشرة، ووجده واحد منهم، * لو جعل جعبًل لمن وجد عبد ا

ٌقتسمونه، لكن  الزادنعم، عندنا إذا كان الذي ٌعمل العمل واحًدا ٌأخذ الجعل كله والجماعة كما قال فً 

ه واحد،  أن   اإلشكال هنا  تركون فٌه، ألن هم عملوا.لكن الذي ٌظهر أن هم ٌشالذي رد 

 شفعة الموروثة بإسقاط أحد الورثة لها؟ط الق* هل تس

ٌُطالب بها اإلنسان دخلت فً ملكه، هو ٌملكها وتو رث عنه، ولٌس ال تسقط أصبًل، الشقعة منذ أن 

ثة أن ٌتنازلوا أصبًل، هو مُ ل ر  لك أنت من والدك مائة ألؾ قهًرا تأخذها، ال ترٌده ٌأخذه  لك قهر،لو 

 إخوانك، ال تسقط الشفعة أبًدا.

 

 .علموأ ىعلأ ىوهللا تعال


